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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1. Водени от убеждението, че за нашите ученици обучението в реалната класна стая 

и прякото взаимодействие с учителите и съучениците са най-добрата и незаменима 

алтернатива, съобразявайки се със законовите изискванията, за провеждането на 

присъствено обучение и дейности в ОУ „Антон Страшимиров” – гр. Бургас е 

необходима адекватна вътрешноучилищна организацията и мерки за намаляване на 

рисковете от предаване на COVID-19. 

      2.  Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образованието 

е синхрон между всички участници в образователния процес и трудовата дейност - 

педагогически специалисти, непедагогически персонал и ученици, с активната 

подкрепа и съучастие на родителите.  

      3. Предложената организация и мерки за намаляване на рисковете от предаване на 

инфекцията остават отворени и могат да бъдат променяни и допълвани винаги когато 

бъде оценена необходимостта от това. 

ІІ. ЦЕЛИ 

1. Доколкото е възможно да направим територията на ОУ „Антон Страшимиров” – 

гр. Бургас максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна 

среда в условията на епидемия.  

2. Да се реализира набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на 

инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално 

отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието. 

3. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. 

  

4. Да превърнем училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките 

между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в 

обучението  

ІІІ. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Класни стаи и организация на учебния процес: 

• Учениците ще ползват кабинетната система, за учебния процес през учебната 

2021/2022 г.  

• Използването на физкултурните салони става само в месеците, когато не е 

възможно провеждане на часовете на открито.  При невъзможност, поради 

спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на 

един клас. 

• Отделят се паралелките от І клас на първи етаж западно крило. 



• При осигурена техническа възможност максимален брой часове се провеждат на 

открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. 

2. Входове 

• За да не се допуска струпване на ученици, освен централния, се отваря и входът 

от западното крило(училищен стол). Същият се използва за вход-изход само от 

учениците от начален етап. Осигуряването на пропускателния режим се 

осъществява от непедагогическия персонал и/или дежурните учители на етажа.  

• Учениците от прогимназиален етап ползват за вход-изход само централен вход. 

Осигуряването на пропускателния режим се осъществява от непедагогическия 

персонал и/или дежурните учители на етажа. 

3. Стълбища и коридори 

• Учениците от начален етап ползват само стълбищата от западното крило. 

• Учениците от прогимназиален етап ползват само стълбищата от източното 

крило. 

• Спазва се организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

• Непедагогическият персонал и/или дежурните учители на етажите следят за 

спазване на правилата за регулиране на влизането и излизането в сградата на 

училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.  

4. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 

• Съблюдават се правилата учениците да не се струпват. 

• Свободното придвижване на учениците в междучасията за ползване на тоалетна/ 

санитарни помещения става под контрола на дежурните учители и 

непедагогическия персонал на етажа. 

5. Училищен стол 

• Храненето на учениците от начален етап се осъществява по предварително 

определен  график под контрола на учител. 

• Обособяват се зони за хранене за отделните паралелки. 

• Не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не 

си взаимодействат).  

• Не бива да се допуска споделяне на храни и напитки. 

• При съответна осигуреност храненето се организира под формата на кетъринг в 

класните стаи с индивидуални прибори. 

• При наличие на техническа обезпеченост храненето може да се осъществи в 

училищния двор, в шатри, беседки и др. 

• Учениците от прогимназиален етап ползват стола само през голямото 

междучасие, като спазват правилата за дистанция и се придвижват по коридора 

на ІІ етаж и западното стълбище. 



• Учениците от ГЦОУД - прогимназиален етап ползват само времето от 12.30 до 

13.10 часа за обедно хранене. 

6. Библиотека  

• Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

• След обновяването и инсталирането на новото STEM оборудване ресурсите на 

училищната библиотека ще могат да се използват с предварителна заявка 

онлайн.  

7. Училищен двор 

• Максимално се ограничава влизането на външни лица в сградата на училището, 

като зоните за достъп на родителите на децата от начален етап в двора е само в 

близост до определения за тях западен вход-изход(училищен стол). 

• Допускат се придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

• Забранява се достъпът на външни лица в двора на училището в рамките на 

учебния ден и през почивните дни. 

      ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ 

ПРЕДАВАНЕ НА COVID-19 

1. Подкрепа, съучастие и отговорности на родителите 

1.1. Лични предпазни средства: 

• Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. 

• За часовете по ИТ родителите осигуряват ръкавици за работата на 

децата/учениците с техническите устройства - компютри, клавиатури, мишки. 

1.2. Комуникация и информиране на родителите 

• Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка 

и при спазване на изискванията на МЗ. 

• Провеждането на родителски срещи се организира в електронна среда, а при 

нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване 

на правилата на МЗ. 

• Родителите се информират само от официалния сайт на училището и от 

Школо.бг. 

• За получаване на допълнителна информация родителите могат да ползват Горещ 

телефон - 056/88 73 83 само във времевия период за комуникация от 8.00 до 

18.00 часа. 

1.3. Задължителни здравни протоколи 

1.3.1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни 

болки, гадене, повръщане, диария и др.): 



• Ученикът се изолира, докато не се прибере у дома.  

• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да 

вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене 

на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). 

• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да 

следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния 

лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му 

състояние и последващи действия, съобразно конкретната ситуация, вкл. 

необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус. 

• Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

1.3.2. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на 

ученик: 

• Родителите информират класния ръководител, който предприема действия 

по одобрените здравни протоколи. 

 

      


